Kraków, dnia 29 kwietnia 2022 r.
INFORMACJA O ZAKAZIE UDZIAŁU WYKONAWCÓW ROSYJSKICH
W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH NA STRONĘ INTERNETOWĄ
PROWADZONEGO POSTĘOWANIA
Zamawiający 3 Regionalna Baza Logistyczna, 30-901 Kraków, ul, Montelupich 3
informuje, iż:
I.
w dniu 8 kwietnia2022 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła rozporządzenie (UE) 2022/576
w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków
ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie
(Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) Przepisy rozporządzenia 2022/576 weszły w życie
w dniu 9 kwietnia 2022 r.
Powyższe rozporządzenie wprowadziło ogólnounijny zakaz udziału rosyjskich
wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach, których udzielają państwa
członkowskie Unii Europejskiej.
Zakaz obejmuje
udzielanie lub dalsze wykonywanie wszelkich zamówień publicznych lub koncesji
objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem
 art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE;
 art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE;
 art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz
 art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE;
na rzecz lub z udziałem:
a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów
z siedzibą w Rosji;
b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub
pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego
ustępu; lub
c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod
kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,
w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się
w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada
na nich ponad 10 % wartości zamówienia.
Zakaz odnosi się do:
 zamówień o wartości równej lub przekraczającej progi unijne udzielanych zgodnie
z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1121, 1598,
2054 i 2269 oraz z 2022 r. poz. 25)
 zamówień o wartości równej lub przekraczającej progi unijne wyłączonych
na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 3 i 4, art. 11 ust. 1 pkt 1-5 i 7-10, art. 13 ust. 1 pkt 3-8,
art. 363 ust. 1, art. 365 i art. 366 ustawy – Prawo zamówień publicznych,
 koncesji o wartości równej lub przekraczającej próg unijny udzielanych zgodnie
z przepisami ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. z 2021
r. poz. 541)
 koncesji o wartości równej lub przekraczającej próg unijny wyłączonych na podstawie
art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b)-f), pkt 3 lit. a) i c)-k) oraz pkt 4-13 ustawy o umowie koncesji
na roboty budowlane lub usługi
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Rozporządzenie 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 ma zasięg
ogólny, wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach
członkowskich.
W związku z powyższym Zamawiający wykluczy z udziału w prowadzonym
postępowaniu wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia
wynikające z art. 5 k ww. rozporządzenia.
Weryfikacji braku zaistnienia ww. podstaw wykluczenia w stosunku do konkretnego
podmiotu zamawiający będzie dokonywał za pomocą wszelkich dostępnych środków m.in.
w oparciu o informacje wynikające z ogólnodostępnych rejestrów takich jak Krajowy
Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej,
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.
II.
W dniu 16 kwietnia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).
Zgodnie z art. 1 pkt 3 ww. ustawy w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji
Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r., wobec osób i podmiotów
wpisanych na listę, o której mowa w art. 2 tej ustawy, stosuje się sankcje polegające
m.in. na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.).
Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,
o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym
w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona
w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo
wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022
r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art.
3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r.
poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący
taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,
o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
Rozporządzenia o których mowa powyżej to:
a) Rozporządzenie Rady (WE) nr 756/2006 z 18 maja 2006 r. dotyczące środków
ograniczających skierowanych przeciwko prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence
i niektórym urzędnikom z Białorusi.
b) Rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 z 17 marca 2014 r. w sprawie środków
ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną,
suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających.
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Zgodnie z art. 22 ww. ustawy przepisy art. 7 oraz środek, o którym mowa w art. 1 pkt 3
ww. ustawy stosuje się również do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
oraz konkursów wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie ustawy.
W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż w prowadzonym postępowaniu
odrzuci wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu/ofertę Wykonawcy
wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Okres wykluczenia, rozpocznie się nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia wejścia
w życie ww. ustawy, tj. od dnia 01.05.2022 r.

KIEROWNIK
Sekcji Zamówień Publicznych
/-/wz. Agnieszka GNIECIAK

Zborowski Kamil
29.04.2022 r.
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